Nr. 78, Mai 2022

Investiții

în infrastructura

rutieră

6

Obiectiv îndrăzneț la Arad:
transport public
cu zero emisii de CO2

16

Proceduri medicale
inovatoare la Galați

22

Palatul Braunstein
va găzdui patru centre
culturale europene

UNIUNEA EUROPEANĂ

IDEI EUROPENE
Fondul European de
Dezvoltare Regională

UNIUNEA EUROPEANĂ

Editorial

Fondul European de
Dezvoltare Regională

Drum spre performanță
Ne dorim cuUNIUNEA
toțiiEUROPEANĂ
drumuri de calitate, la nivel european. Prin
comparație cu celelalte state membre ale UE, necesitatea dezvoltării
rețelei de transport rutier din România este evidentă. Drept pentru
Fondul European de
care, în ultimiiDezvoltare
ani, s-au
Regională făcut progrese semnificative, în această
privință, o parteUNIUNEA
importantă
dintre ele fiind finanțate prin Programul
EUROPEANĂ
Operațional Regional.
Un drum nou
construit sau reabilitat este, de fapt, un drum spre
Fondul European de
Dezvoltare Regională
performanță. Deschide noi perspective: economie mai puternică,
dezvoltare turistică, mai multă grijă pentru mediul înconjurător.
Iar fondurile europene au fost un adevărat motor al investițiilor,
UNIUNEA EUROPEANĂ
în acest domeniu.
Suntem cetățeni europeni și am realizat, an de an, cât de
important este statutul de stat membru al UE. 2022 are, de altfel, o
Fondul European de
semnificație Dezvoltare
aparte, în
povestea europeană a României. În ianuarie
Regională
s-au împlinit 15 ani de când țara noastră a devenit stat membru al
UNIUNEA EUROPEANĂ
Uniunii Europene.
Am asistat, în acest timp, la dezvoltarea unor domenii-cheie
din economie, cu ajutorul finanțărilor oferite, prin programele
Fondul European de
europene. Astfel,
multe
proiecte vitale pentru comunitate, legate
Dezvoltare
Regională
de infrastructura rutieră, au fost realizate cu sprijinul fondurilor
nerambursabile.
Te invităm să descoperi, în această ediție a revistei Regio, câteva
exemple de investiții realizate pentru mobilitate durabilă, prin
construcția de drumuri, dar și prin înnoirea parcurilor auto destinate
transportului în comun.
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DIN REGIUNI
„Pădurea Clujenilor“
- un nou parc de 21 de hectare

T

Zona căminelor de locuințe sociale
din cartierul Mociur, municipiul Reșița, se va
transforma, în următorii doi ani, cu ajutorul fondurilor
europene. Prin proiectul „Reabilitarea și modernizarea fondului locativ existent - reabilitarea blocului Cămin nr. 2 de
locuințe sociale și demolarea blocului Cămin nr. 1 de locuințe
sociale, cartier Mociur - Municipiul Reșița“, vor fi create 50
de apartamente noi, iar zona va fi reamenajată, astfel încât
să devină una de petrecere a timpului liber pentru localnici,
cu spații verzi, parcare, piațetă, loc de joacă și alei. Investiția
totală este de aproape 8,3 milioane lei, dintre care 7,4 milioane, bani nerambursabili prin POR 2014 – 2020.
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La propunerea Ministerului Dezvoltării, Guvernul a
aprobat, în luna martie, indicatorii tehnico-economici pentru
consolidarea, restaurarea, reabilitarea și dotarea Palatului
Administrativ din municipiul Suceava. Clădirea, înscrisă pe
lista monumentelor istorice, a fost grav afectată de un incendiu, în martie 2021. Structura de rezistență a corpurilor de
clădire este degradată în principal la nivelul etajelor superioare și al șarpantei, existând riscul deteriorării complete a
imobilului. „Am vizitat Palatul Administrativ acum
NO
un an și am promis că vom susține lucrările
R
de reabilitare după incendiu. Ministerul
Dezvoltării finanțează cu peste 96 milioane de lei acest proiect“, a afirmat
Cseke Attila.
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Investiții
în cartierul
Mociur, din Reșița
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Palatul Administrativ
din Suceava, reabilitat
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Clujul e mai bogat cu un parc, din luna aprilie! „Cu o suprafaţă de peste 21 ha, Pădurea Clujenilor este cel mai nou parc
al oraşului. Situat pe Bulevardul Muncii, parcul este un loc
pentru petrecerea timpului liber în cadru natural“, a explicat,
la inaugurare, primarul Emil Boc. Au fost plantați 1.500 de
arbori şi 30.000 de puieţi, iar amenajarea parcului a presupus
crearea mai multor zone de recreere, zone de belvedere,
zone sportive cu instalaţie de tip tiroliană, pe un traseu de
aproximativ 200 m lungime. Parcul are staţii de încărcare
pentru biciclete şi trotinete electrice, dar și facilităţi pentru
persoane cu dizabilităţi, locuri de parcare şi iluminat nocturn.
Proiectul, în valoare de 22,8 milioane de lei (5 milioane de
euro), a fost finanţat prin Regio.

N
CE

Peste 7 km de asfalt și un drum
modern în județul Alba

Drumul județean DJ103E: DN1 - Gârbova de Jos - Gârbovița
- Gârbova de Sus a fost modernizat, astfel încât populația
din zona orașului Aiud are acum acces la servicii publice de
educație, sănătate, transport, telecomunicații, intervenții în
situații de urgență. Concret, s-au realizat 7.675 m de drum
județean modernizat, 2 stații de transport public amenajate,
marcaj transversal și longitudinal și montare de parapeți
metalici. Peste 27.000 de locuitori sunt beneficiarii direcți
ai acestui proiect de 7 milioane de lei, finanțat prin POR
2014-2020.

DIN REGIUNI
Școală din Balș, modernizată
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Muscelenii vor avea, din toamna acestui
an, lămpi cu led pe toate străzile, dar și pe alei,
în parcuri şi în alte spaţii exterioare publice din municipiu. Proiectul „Reabilitarea sistemului de iluminat public
în Municipiul Câmpulung“ este finanțat prin Regio și are o
valoare totală de 5,8 milioane lei. La sfârşitul lunii noiembrie,
toate lămpile (3.871 de bucăți) de iluminat public vor fi
schimbate cu lămpi led. Toate acestea aduc și o economie de
60 la sută pe an (aproape 2 milioane lei pe an).

Condiții mai bune de tratament! Corpul A al Spitalului
Judeţean de Urgenţă (SJU) Brăila va fi reabilitat, cu ajutorul
unei investiții de 38 milioane lei, finanțate prin POR 2014-2020.
Obiectivul principal este creşterea performanţei energetice a
clădirii, ceea ce are ca efecte reducerea consumului energetic
pentru încălzirea spaţiilor utilizate, reducerea costurilor de
întreţinere şi reducerea emisiilor CO2, dar şi modernizarea şi
refuncţionalizarea spaţiilor. În paralel, a fost înlocuSU ită complet aparatura medicală veche, iar în
D perioada următoare, conducerea Spitalului
Judeţean se va axa pe atragerea de
medici la Brăila, pentru că există un
deficit mare, la acest capitol.
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Iluminat public
inteligent la
Câmpulung Muscel
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Reabilitarea Spitalului
Judeţean de Urgenţă Brăila
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Educația este o prioritate pentru administrația publică
locală din Balș, care investește în viitorul comunității. 450 de
elevi învață într-o școală la standarde europene, grație fondurilor nerambursabile atrase de autoritățile locale. Printr-un
proiect implementat în cadrul POR 2014-2020, Școala
Gimnazială „Mihail Drumeș“ a fost reabilitată și oferă acum
cele mai bune condiții de studiu pentru elevi și de predare
pentru cadrele didactice. Investiția a avut o valoare totală de
aproximativ 2 milioane de lei.
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Clădire-monument istoric,
restaurată

Unul dintre monumentele istorice restaurate cu fonduri
nerambursabile Regio este sediul central al Arhivelor Naționale
ale României. Proiectul „Restaurarea sediului central monument istoric al Arhivelor Naționale“, în valoare de 22,8 milioane
lei, îşi propune şi sporirea vizibilităţii prin amenajarea unor
spații expoziționale și facilități multimedia care să atragă publicul vizitator, pe lângă atribuțiile de bază ale Arhivelor Naționale,
și anume punerea la dispoziția publicului a informațiilor din
Fondul Arhivistic Național, sub diverse forme: cercetare, realizare de expoziții, organizare de vizite etc. Corpurile clădirii de
patrimoniu se află, în prezent, în curs de restaurare, excepție
făcând Corpul C, restaurat între timp.
MAI 2022
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Municipiul Arad face pași importanți pentru adoptarea soluțiilor viitorului în domeniul mobilității urbane, renunțând, astfel, la transportul public clasic, poluant. Autoritățile locale au atras fonduri europene pentru completarea parcului auto cu vehicule silențioase
și prietenoase cu mediul și au alocat resursele necesare, în scopul modernizării căii de rulare a tramvaielor.

Obiectiv îndrăzneț la Arad:
transport public cu zero emisii de CO2

Dan L. Brumar

La Arad se vorbește din ce în ce
mai mult despre managementul
costurilor în ceea ce privește transportul public de călători. Actuala
rețea de transport, învechită, este
supusă anual lucrărilor de reparații
costisitoare. În același timp, parcul
auto depășit tehnologic și alimentat,
în mare parte, cu combustibili fosili,
sporește nota de plată a unui serviciu, considerat de edili ineficient.
Povara de pe bugetul local trebuie
ridicată cu investiții în noile tehnologii, nepoluante, și în sisteme de
taxare și de management al traficului care și-au dovedit utilitatea, în
alte orașe din România și în alte state europene.
Primăria Arad are două planuri
strategice de dezvoltare a municipiului în perioada 2021-2027 și ambele
prevăd concentrarea tuturor eforturilor în direcția reducerii consumului
de energie și a emisiilor de carbon. A6
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„Implementarea prezentului proiect va contribui la
reducerea consumului de energie și, totodată,
la îmbunătățirea calității serviciilor de transport
public din municipiu, reducerea emisiilor de carbon
și a poluării fonice, având ca rezultat final
îmbunătățirea mediului înconjurător și creșterea
bunăstării locuitorilor.“

Denis Bot, consilier în cadrul primăriei și manager de proiect

PROIECTE
ceste două obiective, care vor duce
la creșterea calității vieții locuitorilor,
au determinat autoritățile locale să
aplice pentru mai multe proiecte cu
finanțare Regio. Eficientizarea transportului public în municipiu, crede
administrația acestuia, este strâns legată de achiziția de tramvaie noi și de
modernizarea căii de rulare pentru
vehiculele nepoluante.

Proiect de 117 milioane
de lei, în derulare
În prezent, Primăria Arad derulează un proiect de mare anvergură,
care are ca scop modernizarea sistemului de transport public în zona
semicentrală a orașului, achiziția a
opt tramvaie noi și modernizarea
altor 20. Investițiile realizate aici prevăd reabilitarea unei linii de tramvai
în lungime de 3,2 km (traseu strada Pădurii, între strada Abatorului și
strada Condurașilor), achiziționarea
unui sistem electronic de taxare
(e-ticketing) și achiziționarea unui
sistem performant de management
al traficului. Valoarea proiectului se
ridică la 117,6 milioane de lei, din
care 86,2 milioane de lei sunt alocate prin Regio. În luna martie a
acestui an, proiectul era realizat, în

proporție de 38%, însă acesta a suferit câteva modificări. Procedura de
achiziție pentru modernizarea celor
20 de tramvaie vechi a fost anulată
din cauză că nu a putut fi identificat
un operator interesat de realizarea
acestor lucrări. Acum, autoritățile
locale speră ca banii alocați inițial
pentru modernizarea tramvaielor să
poată fi folosiți pentru achiziția a trei
vehicule noi.
„Implementarea prezentului proiect va contribui la reducerea con
sumului de energie și, totodată, la
îmbunătățirea calității serviciilor
de transport public din municipiu,

reducerea emisiilor de carbon și
a poluării fonice, având ca rezultat final îmbunătățirea mediului
înconjurător și creșterea bunăstării locuitorilor. Transportul public de
călători va fi eficientizat, ceea ce va
duce la creșterea interesului pentru
transportul cu tramvaiul și la transferul deplasărilor cu autoturismul
privat spre modurile nepoluante,
creând, astfel, condițiile de reducere a emisiilor de CO2 din transport“,
declară, pentru Regio, Denis Bot,
consilier în cadrul primăriei și manager de proiect.
Cele opt tramvaie care vor circula pe străzile din Arad sunt fabricate
de compania locală Astra Vagoane
Arad, cu care primăria a semnat un
acord-cadru pe patru ani. Conform
documentului, furnizorul s-a angajat să livreze, în termenul amintit, 28
de vehicule nepoluante de capacitate medie. Dintre acestea, 18 sunt
finanțate prin Regio. Numărul lor ar
putea crește la 21, în cazul în care,
vor fi achiziționate 3 tramvaie noi, în
locul celor care nu pot fi modernizate.

Alte 10 tramvaie noi, până
în toamna acestui an
Un alt proiect cu finanțare Regio, care vizează achiziționarea a
patru tramvaie cu dublă articulație,
de capacitate mare, și șase tramvaMAI 2022
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ie tip vagon, de capacitate medie, se
află în execuție la Arad. Până acum,
au fost recepționate patru tramvaie
dublu articulate și un tramvai tip vagon, de capacitate medie, ne spune
Laura Bocăncios, șef serviciu Programe Europene de Dezvoltare Primăria
Arad. Ultimele cinci tramvaie urmează să fie livrate până la finalul lunii
iunie 2022.
Înnoirea parcului auto cu vehicule nepoluante va duce la creșterea
calității serviciilor de transport public din municipiu. Acest lucru va
spori automat, spun specialiștii primăriei, și atractivitatea transportului
public pentru posesorii de automobile personale.
Deschiderea autorităților locale
pentru vehiculele de transport public nepoluante este conformă cu
Strategia Integrată de Dezvoltare
Urbană (SIDU) a municipiului Arad.
Documentul prevede un obiectiv îndrăzneț, însă asumat de multe
orașe din România.
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Proiect: Modernizare sistem de transport public cu tramvaiul în
municipiul Arad – traseu strada Pădurii, între strada Abatorului și
strada Condurașilor
Valoare totală: 117,6 milioane de lei
Valoare FEDR: 86,2 milioane de lei
Proiect: Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație
capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie
Valoare totală: 87,4 milioane de lei
Valoare FEDR: 72,1 milioane de lei
„Unul dintre obiectivele principale din SIDU cuprinde modernizarea și
optimizarea infrastructurii rutiere, un
sistem de transport eficient, atractiv
și accesibil, cu zero emisii CO2, prin
continuarea modernizării sistemului de transport public cu tramvaie,
completarea și extinderea sistemului de transport public cu noi linii de
autobuz deservite de autobuze electrice, cât și modernizarea stațiilor de
transport public și dezvoltarea nodurilor intermodale“, dezvăluie Laura

Bocancios.
Modernizarea transportului public și încurajarea transportului verde
la nivel de municipiu sunt esențiale
pentru o tranziție spre o mobilitate curată, fără emisii de carbon, și
durabilă, mai spune reprezentanta
primăriei. De aceea, Primăria Arad
are în derulare sau în pregătire mai
multe proiecte ce vizează modernizarea flotei de transport în comun,
dar și proiecte complementare, care
au ca scop creșterea mobilității.

PROIECTE

Cum arată azi
infrastructura
de tramvai din Arad
Rețeaua de transport public cu
tramvaiul din Arad are o lungime de
70 km de cale simplă (57 de stații), la
care se adaugă o extensie de 30 km
în zona peri-urbană. Cele mai multe linii de tramvai secundare sunt
degradate și necesită intervenții de
modernizare.
„Principala problemă a rețelei de
tramvaie este vechimea infrastructurii (inclusiv a materialului rulant),
alături de timpul pierdut în intersecții
din cauza semaforizării și amplasarea
deficitară a stațiilor. Deși s-a investit
constant în modernizarea liniilor de
tramvai, următoarele tronsoane au
în continuare nevoie de intervenții
de modernizare: str. Făt-Frumos –
Bucla Făt-Frumos; Piața Podgoria
– Pasaj Micălaca – Micălaca zona

III; Calea Radnei (de la Pasaj Micălaca la str. Renașterii); Legătura cu
zona industrială; Arad – Ghioroc (cel
mai lung și dificil tronson)“, explică
Denis Bot.

Cele două proiecte care vizează
modernizarea sistemului de transport public din oraș vor fi finalizate
în luna septembrie, respectiv luna
octombrie a acestui an.

MAI 2022
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Transport ecologic la Râmnicu Vâlcea
Și Râmnicu Vâlcea a intrat în rândul
orașelor cu transport în comun prietenos
cu mediul. Anul trecut, 7 autobuze
ecologice Mercedes Benz, achiziţionate
cu fonduri europene, au ajuns în
municipiul de pe Olt. În plus, primăria a
finalizat, tot cu bani europeni, o arteră
nouă de circulație care leagă trei cartiere
fără a mai fi nevoie să treci prin centrul
orașului, reducându-se astfel emisiile de
CO2.

Rodica Vînjeanu

Proiectul „Construirea unei artere de legătură între bulevardul
Nicolae Bălcescu şi bulevardul Tine
retului şi achiziţionarea de autobuze
cu combustibili alternativi“ a urmărit
reducerea emisiilor de CO2 prin pro
movarea autobuzelor nemotorizate,
precum și scurtarea unor trasee de
transport public local, prin construirea
noii șosele. Ritmul alert de derulare a
lucrărilor a permis ca întregul ansamblu
rutier, alcătuit din artera de legătură între bulevardul Nicolae Bălcescu şi
bulevardul Tineretului şi rampele la pasajul suprateran de pe bulevardul Tudor
Vladimirescu, să fie dat în folosinţă la
sfârșitul lunii noiembrie 2019.
Noua arteră asigură legătura între
cartierul Ostroveni şi cartierele Nord
10
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şi Goranu, fără să mai tranziteze zona
centrală şi zonele cu barieră de cale
ferată din municipiu, reducându-se,
astfel, timpii de parcurs, prin creşterea vitezei de deplasare, un beneficiu
atât pentru șoferii din Râmnicu Vâlcea, cât și pentru transportul public
de călători. Mai ales că, pe tronsonul de arteră cuprins între str. Gib
Mihăescu şi strada Libertăţii, având
câte două benzi de circulaţie pe sens,
a fost realizată, pe fiecare sens, câte
o bandă dedicată transportului public
local de călători. „Această investiție
face parte dintr-un efort investițional
de aproape 20 de milioane de euro,
care a început în 2008, cu inaugurarea primului segment al bulevardului
Dem Rădulescu“, declară Mircia Gutău, edilul-șef al municipiului.
În plus, noile rute sunt deservite

de mijloacele de transport achiziţionate prin același proiect, respectiv
cele 7 autobuze cu gaz natural comprimat (CNG). Principalele avantaje
ale acestui tip de motor sunt eficienţa
foarte ridicată, consumul de combustibil mai mic cu 20% și emisii reduse.
Totodată, reducerea zgomotului, până la 4 dB, face ca acest autobuz să
îndeplinească toate cerinţele de trafic
urban. Autobuzele articulate Conecto
NGT pot transporta maximum 162 de
persoane, ceea ce înseamnă costuri
de exploatare mai mici pentru societatea ETA S.A.
Odată cu noua arteră, a fost extinsă și reţeaua de piste pentru biciclişti,
cu o lungime de 260 m, și au fost realizate trotuare pentru pietoni şi două
staţii de autobuz. În urma amenajărilor făcute în cadrul proiectului, a

PROIECTE
rezultat o suprafaţă de aproximativ 10.000 mp de spaţiu verde, pe
care s-au plantat copaci şi arbuşti
decorativi. Astfel, prin măsurile implementate, Primăria Râmnicu Vâlcea
a urmărit să contribuie la scăderea
anuală a deplasărilor cu autoturisme, la scăderea anuală a emisiilor de
CO2 generate de transport, precum
şi la creşterea numărului de pasageri/pietoni/biciclişti. „Mă bucur că
am finalizat o investiție importantă pentru întregul municipiu, parte
dintr-unul din cele mai mari proiecte
cu finanțare europeană accesate de
administrația locală“, a precizat primarul Mircia Gutău.
Și nu doar râmnicenii sunt beneficiarii proiectului, ci și vizitatorii, zona
fiind foarte atractivă pentru turiștii
care vin aici în număr mare. Turiștii
au la dispoziţie spații de agrement de
calitate, reprezentat fie de bazinele
cu apă dulce şi sărată de la Ştrandul Ostroveni (sau „Marea Olteniei“,
cum mai e numită de către miile de
vizitatori din Vâlcea şi din judeţe învecinate), fie de Grădina Zoologică,
refăcută la standarde europene cu
o finanţare externă, în care se poate
practica şi echitaţia. La toate acestea pot fi adăugate multe lăcaşe de
cult cu valoare istorică şi religioasă

Proiect: „Construirea unei artere de legătură între b-dul Nicolae
Bălcescu și b-dul Tineretului spre nord de la intersecția acestuia cu
strada Gib Mihăescu, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran de pe b-dul Tudor Vladimirescu și achiziționarea de autobuze cu
combustibili alternativi“
Valoarea totală: 70.212.360,51 de lei
FEDR: 25.882.733,85 de lei
sau muzee de prestigiu – de artă, de
istorie sau al satului românesc. Toate acestea sunt legate între ele de o
reţea stradală întreţinută la standar-

de europene, iluminată ecologic şi
mărginită de rondurile multicolore
de flori care au devenit o adevărată
emblemă a oraşului.

MAI 2022
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O serie de investiții importante vor schimba, în viitorul apropiat, fața județului Ilfov. Cel mai amplu proiect, realizat cu fonduri
europene, este cel de reabilitare a drumului județean care leagă patru localități importante.

Ilfovul, un imens șantier
pentru un viitor fără poluare

Rodica Vînjeanu

Balotești, Moara Vlăsiei, Gruiu,
Grădiștea. Patru localități ilfovene
care s-au dezvoltat foarte mult în ultimii ani. Tot mai mulți bucureșteni
au dorit să evadeze din tumultul
orașului și au ales case permanente
sau de weekend, în aceste localități,
aflate la 30-40 de kilometri depărtare de Capitală. Pentru că traficul în
zonă s-a îngreunat vizibil, autoritățile
locale au demarat proiectul «Reabilitarea şi modernizarea rețelei de
drumuri județene din județul Ilfov,
DJ 101 Baloteşti- Sitaru» cu fonduri
europene. Proiectul este finanțat
prin Regio - Programul Operațional
Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6
- Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională.
Pe lângă fluidizarea traficului, un
obiectiv esențial este și reducerea
12
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gradului de poluare. Implementarea
proiectului va avea ca efect şi scăderea emisiilor poluante provenite de
la vehicule, deoarece îmbunătăţirea stării carosabilului va conduce
la desfăşurarea traficului la viteze

constante, fără să mai fie necesare
accelerări şi reduceri ale vitezei din
cauza șoselelor degradate.
Deși pe cei 23,7 kilometri de drum
ce vor fi reabilitați vor fi tăiați 354
de arbori, prin proiect, autoritățile

PROIECTE
se angajează să planteze alți 708
arbori, atât în intravilanul localităţilor traversate, cât şi în extravilan.
Un alt element ce urmăreşte reducerea gradului de poluare vizează
colectarea selectivă a deşeurilor,
prin instalarea de coşuri de gunoi
în stațiile de transport în comun aflate pe tronsonul de drum inclus în
proiect. De asemenea, vor fi instalați
114 stâlpi de iluminat, în dreptul trecerilor de pietonii pentru care vor
fi utilizate panouri fotovoltaice. Prin
implementarea acestei măsuri va fi
îmbunătăţit gradul de semnalizare
şi, în acelaşi timp, va exista o scădere a consumului de energie.
„Stadiul lucrărilor la această oră
este de 85%. Mai avem de lucru la
partea de trotuare și piste de biciclete. Avem nevoie de răbdarea
ilfovenilor pentru că   aceste lucrări
vor fi încheiate după ce realizăm
rețelele de apă și canalizare. Aș
menționa un aspect important. Am
reușit să finalizăm cea mai mare parte a lucrărilor înainte de termen“,
ne-a declarat Hubert Thuma, pre
ședintele Consiliului Județean Ilfov,
referitor la stadiul proiectului. Pentru creșterea gradului de siguranță
a circulației pietonilor și bicicliștilor,
va fi realizat un sistem de semnalizare eficient (marcaje longitudinale
și transversale, indicatoare rutiere,
stâlpi de iluminat cu panouri fotovoltaice etc.), vor fi montați parapeți

Proiect: Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene
din județul Ilfov DJ 101, km 12+970 (Balotești) - km 37+549 (Sitaru)
Valoarea totală a proiectului: 93.837.353,77 de lei
FEDR: 49.533.513,81 de lei
metalici și vor fi amenajate stații
pentru transportul public.
„Se lucrează constant, într-un
ritm accelerat. Sunt lucrări așteptate
de cei care locuiesc în Ilfov. Avem
nevoie de drumuri bune, moderne
pentru a merge la serviciu, de trotuare, de piste de biciclete, pentru a ieși
la plimbare alături de copiii noștri.
Avem în plan reabilitarea a peste 100
de kilometri de drumuri județene, aflate la această oră în diferite stadii
de proiectare. De asemenea, avem

proiecte aflate în curs de execuție,
în diferite stadii. De exemplu, DJ 101
Balotești - Sitaru este drum intens
circulat, care deservește 26 de mii de
locuitori, patru localități mari ale Ilfovului și face legătura cu Ialomița,
inclusiv cu Mănăstirea Căldărușani
și cu Mănăstirea Balamuci“, explică
Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov.
Cele două mănăstiri renumite,
aflate în localitățile traversate de
drumul modernizat, atrag sute de
pelerini și turiști. Ambele lăcașuri de
cult se află în prezent în lucrări de
reabilitare prin derularea unor proiecte finanțate tot prin POR 2014
- 2020. Mănăstirea Căldărușani este monument istoric și face parte
din patrimoniul cultural național. Este una dintre cele mai mari și mai
vechi mănăstiri ortodoxe din Muntenia. Se află la 25 km de București,
pe malul lacului Căldărușani, pe teritoriul comunei Gruiu, în județul
Ilfov. Și Mănăstirea Sf. Nicolae - Sitaru (Balamuci) este monument istoric
și face parte din patrimoniul cultural
național. Se află în comuna Nuci, în
pădurea de lângă satul Sitaru și datează din 1627.
MAI 2022

13

PROIECTE
Oradea este unul dintre cele mai atractive orașe din România, pentru afaceri și locuire. Apetitul tot mai mare al sectorului de
business în municipiu a mobilizat autoritățile locale să asigure o infrastructură adecvată dezvoltării acestuia. Investițiile în educație
nu puteau fi ignorate.

Oradea își extinde
infrastructura educațională
în noile parcuri industriale

Dan L. Brumar

Oradea a devenit din ce în ce
mai vizibilă în Europa, datorită
obiectivelor sale turistice impresionante. Totodată, orașul bihorean
este o destinație predilectă pentru românii care vor să locuiască
într-un oraș cu mare deschidere la
tot ce e nou și de viitor. Atractivitatea zonei a impulsionat investițiile
în domenii variate, astfel încât, azi,
orașul de pe Crișul Repede este privit ca un loc ideal în care să începi
o afacere sau să întemeiezi o familie. Autoritățile locale au creat de la
zero cartiere și parcuri industriale,
pentru a răspunde nevoilor tot mai
ridicate ale sectorului de business și
de dezvoltatorilor imobiliari.
Noile centre de afaceri, în care
oamenii vor să și locuiască, au nevoie de o infrastructură educațională
modernă, motiv pentru care Primă14
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ria Oradea, a derulat în ultimii ani, 15
proiecte cu finanțare Regio, în valoare totală de peste 137 de milioane de
lei. Unul dintre cele mai recente vizează construirea, din temelii, a unei
creșe și a unei grădinițe, cu o capacitate totală de 120 de copii, într-o
zonă aflată în plină dezvoltare - Parcul Industrial 1. Finalizată în vara
anului trecut, construcția are în prezent 56 de copii înscriși la creșă (pe
cele 40 de locuri) și 46 de preșcolari
(la o capacitate de 80 de locuri).
„Motivul pentru care nu au fost
ocupate toate locurile la grădiniță
este reprezentat de faptul că a fost
finalizată doar vara trecută și ma-

joritatea copiilor erau înscriși la alte
grădinițe. Cu siguranță, începând cu
toamna anului 2022, grădinița va fi
ocupată la întreaga capacitate“, declară Ovidiu Guler, director executiv
adjunct al Direcției de Management
Proiecte cu Finanțare Internațională,
din cadrul Primăriei Oradea.
Cu ajutorul investiției de 3,65 milioane lei, finanțată prin Regio, a fost
construită o clădire modernă, cu
dotări care răspund cerințelor actuale din domeniul educației pentru
preșcolari. Totodată, a fost construită o sală multifuncțională, necesară
desfășurării activităților specifice
pentru copiii care sunt găzduiți aici.

Construirea creșei și grădiniței din Parcul Industrial 1, cu echiparea
infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară
și preșcolară în Municipiul Oradea
Valoare proiect: 6,8 milioane de lei
Valoare FEDR: 3,65 milioane de lei

PROIECTE
Infrastructura școlară,
prioritate pentru
municipiul Oradea
În acest an școlar, în Oradea, cererea de locuri în creșe și grădinițe
a fost cu 40% mai mare decât oferta. De aceea, autoritățile locale
și-au intensificat acțiunile de extindere a infrastructurii educaționale.
Pe lângă cele 15 proiecte finanțate
în cadrul Programului Operațional
Regional 2007-2013 și Programului
Operațional Regional 2014-2020, primăria a depus 11 cereri de finanțare
și prin PNRR, pentru îmbunătățirea
infrastructurii școlare, dar vizează și alte instrumente de finanțare,
precum Programul Operațional Regional Nord-Vest 2021-2027 și PNRR
– Componenta 15 Educație.
„Municipiul Oradea realizează cele mai importante investiții în
domeniul educației din fonduri europene, iar complementar cu acestea
realizează și investiții din bugetul local. Totodată, vor fi construite două
noi creșe în Oradea, cu un număr total de 150 de locuri, prin intermediul
programului derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației. Indicatorii tehnico –
economici ai acestor două creșe au
fost aprobați în 2021“, mai spune
Ovidiu Guler.

Cum s-a dezvoltat Parcul
Industrial 1
Parcul Industrial 1 este una dintre
cele patru zone de afaceri create de
la zero de Primăria Oradea. Noul cartier, situat la patru kilometri distanță
de granița cu Ungaria (Vama Borș),
este o facilitate importantă pentru
mediul de afaceri, finanțată prin intermediul a două proiecte derulate
prin Programul Operațional Regional 2007-2013. Valoarea acestora
depășește 20 de milioane de euro.
Parcul Industrial 1 ocupă o
suprafață de peste 163 de hectare,
iar 47 de agenți economici, cu 6.500

de angajați, au activitate deja aici. Valoarea totală a investițiilor asumate
de companiile prezente în zonă se ridică la 317 milioane de euro. Datorită
avântului uriaș pe care l-a cunoscut
zona, în ultimii ani, autoritatea locală a fost încântată să susțină procesul
de dezvoltare cu investiții în infrastructura educațională.
„Având în vedere că acest parc industrial a atras un număr ridicat de
companii și de angajați, a fost construită această grădiniță și creșă
pentru a fi în pas cu dezvoltarea zonei și cu numărul ridicat de părinți
care doresc să își înscrie copiii aici“,
confirmă Ovidiu Guler.

MAI 2022
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Proceduri medicale inovatoare la Galați
Diagnosticarea timpurie
a diverselor afecțiuni
dermatologice este posibilă la
Galați datorită unor investiții
finanțate prin Regio. Ambulatoriul
Spitalului Clinic de Boli Infecțioase
„Sf. Cuvioasa Parascheva“ a fost
dotat cu aparatură de ultimă
generație, care permite realizarea
de intervenții în premieră pentru
această zonă a țării.

Dan L. Brumar

Când sănătatea și viața noastră,
în ansamblu, depind de dispozitive medicale performante, niciun
efort nu este prea mare pentru a
le accesa. Beneficiul pe care-l aduc
populației este uriaș, motiv pentru
care Consiliul Județean Galați și-a
făcut un obiectiv din a transforma
Ambulatoriul integrat de specialitate
al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase
„Sf. Cuvioasa Parascheva“, într-un
centru modern de diagnosticare și
tratament al afecțiunilor dermatologice.
Datorită unei investiții de 2,67
milioane de lei, din care 1,87 milioane de lei atrase prin Regio, la
spitalul din Galați a fost creat un
Centru de Cercetare în Dermatologie, care funcționează cu implicarea
specialiștilor din țară și din străinătate. Pacienții din regiunea sud-est
nu mai trebuie să se deplaseze la
Cluj-Napoca sau la București, pentru
servicii de diagnostic și tratament, fiindcă pot beneficia de ele în orașul
de pe Dunăre.
Unul dintre marile câștiguri ale
ambulatoriului este echipamentul de
tomografie coerentă, singurul din țară
din sistemul de stat. Cu ajutorul acestui aparat se pot realiza imagini 3D de
înaltă rezoluție asupra retinei și nervului optic, prin intermediul luminii,
nu al ultrasunetelor. Însă tomografia în coerență optică este folosită și
16
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în cardiologia intervențională, pentru
diagnosticarea bolii coronariene, și
în dermatologie, pentru îmbunătă
țirea diagnosticului.
„Dotarea Ambulatoriului Integrat
cu aparatură ce include tehnologie
avansată a reprezentat, printre altele, un indicator relevant în ceea
ce privește procesul de screening și
prevenție a diferitelor afecțiuni. Implementarea proiectului a condus
atât la eficientizarea serviciilor medicale, ca ansamblu sistematic, prin
reducerea internărilor, cât și la accesibilizarea și diversificarea ofertei de
servicii de asistență medicală, în cadrul Ambulatoriului Integrat. Astfel,
aici, la Galați, în domeniul depistării și tratării cancerului de piele se
pot face proceduri medicale inovatoare pentru medicina românească
și nu numai“, ne spune Costel Fotea,
președintele Consiliului Județean
(CJ) Galați.

Cum a crescut calitatea
serviciilor medicale
la Galați
În cadrul proiectului finalizat
în luna aprilie a acestui an, au fost
achiziționate 43 de echipamente
medicale performante, 17 dotări specifice și mobilier medical, necesare
pentru realizarea de investigații medicale. Echipamentele achiziționate
deservesc activitatea Ambulatoriului integrat, în componența căruia
funcționează Secția Boli Infecțioase
și Secția Dermato-Venerologie.
Secția Dermato-Venerologie are
acum un echipament rar de tomografie optică coerentă, o cabină de
fototerapie UVB, un dispozitiv pentru
crioterapie, un videocapilaroscop,
un videodermatoscop, un dispozitiv
laser CO2, un biomicroscop, un microscop cu fantă întunecată și un
aspirator secreții. Pentru Secția Bo-
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li Infecțioase au fost achiziționate un
aparat ecodoppler cu două sonde,
un aparat osteodensitometrie, un
analizor de gaze și electroliți, un defibrilator și un dispozitiv fibroscan.
„În acest moment, pot fi realizate proceduri medicale moderne de
diagnosticare a cancerului de piele, pentru tratarea psoriazisului sau
a altor boli dermatologice, se pot
face intervenții de cauterizare cu
azot lichid, se utilizează în timpul
intervențiilor o imagine a vaselor de
sânge cu acuratețe mult mai mare
și  poate fi vizualizată mult mai bine
profunzimea unei leziuni dermatologice“, declară președintele CJ Galați.
Pacienții pot beneficia acum de
condiții mult mai bune de tratament,
de intervenții non-invazive, de tratamente cu efecte secundare reduse și

Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic
de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva“ – Galați
Valoare totală: 2,67 milioane de lei
Valoare FEDR: 1,87 milioane de lei
de complicații mai puține. Datorită
investițiilor realizate la Galați, Ambulatoriul Spitalului de Boli Infecțioase
a devenit unul dintre cele mai dotate ambulatorii de specialitate din
regiune. De aceea, serviciile sale vor
putea fi asigurate și locuitorilor din
județele limitrofe.
Mai mult, Galațiul a devenit
acum un important centru medical
în domeniul dermatologiei, în baza
colaborării între Consiliul Județean,
Spitalul de Boli Infecțioase și Uni-

versitatea „Dunărea de Jos“. „Fiind
vorba de un Spital Clinic, activitățile
medicale desfășurate, inclusiv cele
din cadrul Ambulatoriului Integrat,
și rezultatele obținute fac obiectul unor studii și teme de cercetare,
de interes pentru comunitatea știin
țifică. Deja, în mai multe reviste
prestigioase din domeniul medical,
au apărut articole privind cercetările din cadrul acestui nou centru“,
spune Simona Elisei, manager de
proiect.
Următoarea provocare pentru
autoritățile județene este construirea din temelii a unui spital la Galați.
Procedura de achiziție publică pentru desemnarea unui antreprenor
care să execute lucrările a fost demarată, iar finanțarea vine prin PNRR.
Noua instituție medicală va avea
șase etaje (același regim de înălțime
cu actualul corp de clădire al Spitalului Județean) și va ocupa o suprafață
totală de aproximativ 100.000 de
mp. Noua unitate va avea 260 de paturi pentru spitalizare continuă, 54
de paturi pentru spitalizarea de zi,
61 de paturi pentru secția ATI și 20
de săli de operații.
MAI 2022
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Inovația a fost mereu punctul forte al companiei Matec CNC Technik și i-a asigurat un loc important pe piața producției de piese
pentru industria autovehiculelor. Cu ajutorul fondurilor europene, firma a reușit să-și extindă capacitatea de producție pentru a-și
spori, astfel, vizibilitatea în afara țării.

Regio, susținător al inovației
antreprenoriale

Dan L. Brumar

Compania Matec CNC Technik,
înființată în anul 2005, a devenit rapid un furnizor important de piese
pentru industria auto. De aici și până
la diversificarea ofertei de produse a
fost doar un pas, astfel că în 2008 societatea românească a pătruns și în
zona de producție pentru sectorul de
energie eoliană și pentru industria de
transport feroviar. În 2017, compania a obținut o finanțare de aproape
4,5 milioane de lei prin Regio, cu scopul de a-și extinde capacitatea de
producție, de nivel high-tech, în medie cu 220%, pentru cele cinci tipuri
de produse pe care le realizează: role, inele rulmenți, discuri de frână
ZF, piese din clasa Deckel și piese din
clasa Kettentrad. Piesele realizate
de Matec CNC Technik sunt diferite
componente ale motoarelor, cutiilor
de viteze și sistemelor de frânare care
18
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„Finanțarea nerambursabilă prin Regio
a fost un catalizator important
în expansiunea și dezvoltarea companiei Matec.“

Adrian Kreiner, fondatorul și managerul firmei

intră în componența autoturismelor.
La mai bine de trei ani de la implementarea proiectului, am vorbit
cu Adrian Kreiner, fondatorul și managerul firmei, care ne-a explicat ce
impact a avut investiția prin Regio în
dezvoltarea companiei sale.
„Finanțarea nerambursabilă prin
Regio a fost un catalizator important
în expansiunea și dezvoltarea companiei Matec. Datorită acesteia, am
reușit să diversificăm gama de repere executate și, implicit, să ne mărim
aria de potențiali beneficiari. Nu
doar că numărul reperelor executate
s-a mărit, ci și complexitatea și gabaritul acestora“, ne-a spus acesta.

Azi, compania fondată de Adrian Kreiner prelucrează, în regim
intensiv, piese cu masa de până la
25 kg, fapt care plasează Matec în
topul companiilor furnizoare de
componente pentru producătorii de
echipamente originale.
„Noile provocări legate de piața
forței de muncă, precum și cererea constantă de diversificare a
serviciilor oferite, venită din partea
beneficiarilor noștri, ne-au determinat să deschidem un nou sediu
la Cugir. Aici oferim servicii din domeniul tratamentelor termice și
prelucrărilor prin așchiere în regim
unicat“, dezvăluie managerul.

PROIECTE

Cifra de afaceri,
în continuă creștere
Compania a înregistrat creșteri
importante de la un an la altul,
performanță care se vede în cifra de
afaceri anuală. Dacă în 2013, societatea avea vânzări de 25 de milioane de
lei, în 2018, la finalizarea investiției
prin Regio, acestea ajungeau la peste
80 de milioane de lei. În 2020, compania a raportat o cifră de afaceri de
122 de milioane de lei și un profit net
de 11,87 milioane de lei.
„Atât cifra de afaceri, cât și numărul angajaților au avut un trend
pozitiv, accelerat, fapt care ne-a
permis să facem o investiție și în
domeniul energiei nepoluante (panouri solare). Dorim să menținem
trendul ascendent al activității noastre, deși situația economică, atât
pe plan intern, cât mai ales pe plan

Proiect: Investiții în tehnologii high-tech în vederea dezvoltării avantajului competitiv pe piețele internaționale
Valoare totală: 9,9 milioane de lei
Valoare FEDR: 4,48 milioane de lei
internațional, ne face să fim mai
rezervați în a întocmi planuri strategice pe termen atât de lung“, mai
spune Adrian Kreiner.

Inovația, secretul
succesului
În cadrul proiectului, compania și-a propus să dezvolte cel puțin
trei tehnologii inovatoare până în
2020, atât în domeniul automotive,
cât și în cel al industriei energetice.
Fiindcă inovația a fost mereu o prioritate pentru societate, managerii

au înființat un compartiment de Automatizare și Engineering, prin care
urmăresc digitalizarea, robotizarea
și automatizarea completă a întregului proces de producție.
Iar succesul societății din județul
Sibiu este o carte de vizită importantă, mai ales în relația cu clienții din
străinătate. Azi, întreaga producție
a companiei este exportată. „Aproximativ 30% din cifra de afaceri o
reprezintă produse exportate direct, iar 70% rezultă din exportul
realizat de beneficiarul nostru principal, Schaeffler, o mare companie
din domeniul producției de rulmenți
pentru diferite tipuri de industrii“, ne
lămurește managerul.
Firma investește constant, din
fonduri proprii, în direcția extinderii
domeniului de activitate. Următorul
pas este o alocare substanțială pentru sporirea capacității de producție
a energiei regenerabile, printre
obiectivele urmărite fiind parcurile
eoliene și stațiile de înmagazinare a
hidrogenului.
Compania are, în prezent, 190 de
angajați și are în vedere extinderea
echipei manageriale, căreia i se și
datorează rezultatele din acești ani.
MAI 2022
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Cea mai mare investiție din fonduri europene care a vizat vreodată o unitate de învățământ din Târgoviște a transformat Școala
Gimnazială „Matei Basarab“ într-o unitate modernă și independentă energetic. O sală de sport, laboratoare și dotări didactice noi
sunt doar câteva dintre obiectivele atinse prin acest proiect ambițios.

Săli de curs noi și laboratoare moderne
la Școala Gimnazială „Matei Basarab“

Rodica Vînjeanu

Lucrările de modernizare a
școlii, prin intermediul proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii
educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea
Școlii Gimnaziale Matei Basarab din
Târgoviște, județul Dâmbovița“, au
fost finalizate în martie 2022.
„În baza celei mai mari investiții
pe fonduri europene care a vizat
vreodată o unitate de învățământ
din Târgoviște, școala este reabilitată în întregime, beneficiază de o
sală de sport, de laboratoare noi și
de o sală multifuncțională, de un teren de sport exterior, bucurându-se
și de dotări didactice, de dotări și
echipament sportiv pentru sala de
sport și terenul exterior, de echipa20
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„În baza celei mai mari investiții pe fonduri europene
care a vizat vreodată o unitate de învățământ
din Târgoviște, școala este reabilitată în întregime.“
Daniel Cristian Stan, primarul municipiului Târgoviște

PROIECTE
ment audio-video, de echipament IT
și software sau de mobilier nou. Totodată, școala dispune și de un sistem
de panouri solare și fotovoltaice de
natură să îi confere independență
energetică. În acest moment, această unitate de învățământ este una  
dintre cele mai moderne din România“, declară primarul municipiului
Târgoviște, Daniel Cristian Stan.
Lucrările, începute în octombrie
2016, au vizat reabilitarea corpului existent, completarea școlii cu
funcțiunile necesare prin extinderea
cu trei corpuri de clădire: un corp
de clădire cu regim de înălțime parter+2 etaje pentru laboratoare, sală
multifuncțională, after-school; un
corp de clădire cu regim de înălțime
parter înalt pentru sala de sport-teren/suprafață de joc; un corp de
clădire cu regim de înălțime parter
pentru vestiarele aferente sălii de
sport. De asemenea, au fost amenajate terenul exterior de sport și
spațiile verzi. Investițiile în materiale didactice pentru studiu teoretic,
echipamente audio-video, echipamente IT și software, dar și mobilier
și dotări pentru atelierul mecanic au
îmbunătățit considerabil calitatea
actului educațional.
Grație extinderii școlii, vor putea învăța aici mai mulți elevi din

Proiect: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale
«MATEI BASARAB» din Târvoviște, județul Dâmbovița“.
Valoarea totală: 22.223.977,79 de lei (inclusiv TVA)
FEDR: 18.890.381,12 de lei
circumscripția școlară și din zonele adiacente, inclusiv din zona
periurbană. Astfel, dacă înainte de
demararea proiectului școala avea în
jur de 550 de elevi, la finalizarea pro-

iectului are peste 660 de elevi, iar
din septembrie 2022, numărul elevilor va depăși 750, conform datelor
privind înscrierea în învățământul
primar.

MAI 2022

21

INTERVIU
Palatul Braunstein, o clădire simbol din centrul Iașiului, a fost renovată, cu fonduri europene, după ani de degradare. Astfel, imobilul
şi-a redobândit frumuseţea şi demnitatea de odinioară. Am stat de vorbă cu dl. Ştefan Chirilă, managerul de proiect, care ne-a
dezvăluit parcursul acestui proiect, de la începutul lucrărilor până la finalizarea lor.

Interviu cu Ştefan Chirilă, managerul proiectului
prin care clădirea simbol a IașIului a FOST reabilitată

„Palatul Braunstein va găzdui
patru centre culturale europene“

Alice-Claudia GHERMAN

Regio: În urmă cu patru ani a demarat
proiectul de reabilitare şi renovare a
Palatului Braunstein, când aţi intrat
în clădirea proaspăt renovată, ce aţi
simţit?

Ştefan Chirilă: Un sentiment de
satisfacţie şi bucurie pentru un proiect complex şi dificil la care am fost
implicat împreună cu colegii mei din
Unitatea de Implementare a Proiec22
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tului încă din anul 2017 şi pe care
l-am finalizat şi recepţionat.
Regio: Cât de dificilă a fost obţinerea
de fonduri europene, ce obstacole au
fost depăşite pentru a realiza acest
proiect?

Ştefan Chirilă: Proiectul de reabilitare a Palatului Braunstein a fost
finanţat prin POR 2014-2020, axa
5.1, în cadrul unui apel competitiv de
proiecte. Competiţia a fost cu toate

UAT-urile din regiunea de Nord-Est
şi a fost o concurenţă acerbă. Acesta a fost cel mai mare obstacol, iar
semnarea contractului de finanţare
a însemnat o victorie pentru echipa
implicată în pregătirea documentaţiei tehnico-economice anexă la
cererea de finanţare. Importanța
fondurilor europene a fost esenţială
pentru reabilitarea monumentelor
istorice din Municipiul Iaşi, în general, şi pentru Palatul Braunstein, în
special. Finanţarea în proporţie de

INTERVIU
98% a proiectului a reprezentat o
şansă de reabilitare a monumentului
istoric care, în alte condiţii, nu ar fi
putut fi susţinută de la bugetul local.
Regio: Ce impedimente tehnice au
avut constructorii de trecut pentru
reabiliarea edificiului şi mai ales cum
arăta înainte de renovare?

Ştefan Chirilă: Constructorii nu
au întâmpinat probleme tehnice
majore, fiind necesare doar ajustări
şi modificări ale proiectului tehnic
pe perioada execuţiei prin dispoziţii de şantier. Imobilul se afla într-o
avansată stare de degradare atât la
nivelul structurii de rezistenţă, cât şi
la faţade, finisaje, instalaţii etc.
Regio: Palatul Braunstein a fost inaugurat în martie, cine îl administrează şi
mai ales ce destinaţie are acum, după
reabilitare?

Ştefan Chirilă: Recepţia la terminarea lucrărilor a avut loc la data

de 25.03.2022. Clădirea se afla în
administrarea unei structuri specializate din subordinea Primăriei
Municipiului Iaşi, respectiv Direcţia

Fond Locativ, deoarece Palatul Braunstein avea o destinaţie mixtă, la
parter spaţii expoziţionale, iar la etajul 1, 2 şi 3 spaţii cu destinaţie de
locuinţă şi sedii de organizaţii. După
reabilitare, imobilul va fi administrat
de Muzeul Municipal Regina Maria
Iaşi şi va avea destinaţie mixtă, respectiv spaţii expoziţionale – galerii
de artă la parter, sala de evenimente
la mansardă şi cupolă, iar la etajele
1, 2 şi 3 sedii ale centrelor culturale francez, german, englez şi italian.
Regio: Care este importanţa acestei
clădiri pentru Iaşi şi ieşeni?

Ştefan Chirilă: Pentru ieşeni
clădirea este foarte importantă,
deoarece se află în zona Pieţii Unirii, zona ultracentrală, fiind un
simbol al oraşului, o clădire impozantă realizată în stilul art nouveau,
un monument istoric reprezentativ
pentru comunitatea ieşeană. Ieşenii au primit cu satisfacţie finalizarea
lucrărilor şi au participat în număr
mare în zilele de weekend la tururile de vizitare a palatului organizate
la iniţiativa primarului Municipiului
Iaşi.
MAI 2022
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INTERVIU
Regio: Prin ce se remarcă Palatul
Braunstein? Ce îl face deosebit între
alte clădiri monument ale Iaşiului?

Ştefan Chirilă: Palatul Braunstein
se remarcă prin stilul arhitectonic
art-nouveau, prin ornamentele prezente la faţade, vitraliile şi scările de
acces, dar mai ales prin schimbarea
învelitorii de tablă şi a acoperişului
tip şarpantă cu o structură de metal şi sticlă, inclusiv la cupola care a
fost transformată în spaţiu de tip observator, care asigură o perspectivă
specială asupra zonei centrale a oraşului.
Regio: Vorbiţi-ne puţin şi despre
constructorul care a realizat efectiv
proiectul. Am înţeles că nu v-a fost
uşor să alegeţi constructorul, de ce?

Ştefan Chirilă: Constructorul i
niţial a fost o asociere dintre două
firme italiene şi un subcontractant
din România, toţi având o vastă experienţă dobândită în Italia
la restaurarea şi reabilitarea unor
monumente istorice din patrimoniul UNESCO. Constructorul a fost
desemnat în urma organizării unei
proceduri competitive de achiziţii
publice şi a reuşit în cele din urmă,
prin schimbarea liderului de asociere, să ducă la bun sfârşit contractul
de execuţie.
Regio: Care sunt aşteptările după
restaurarea Palatului?

Ştefan Chirilă: După reabilitare,
imobilul va intra în circuitul cultural
al Iaşiului, prin găzduirea celor patru
centre culturale europene, precum
şi prin organizarea unor evenimente artistice, culturale, simpozioane,
conferinţe, expoziţii de artă, şi altele
asemenea. Viaţa culturală a Iaşiului
va cunoaşte o îmbunătăţire evidentă
prin utilizarea spaţiilor generoase ale
imobilului în vederea găzduirii centrelor culturale şi desfăşurării unor
evenimente artistice şi culturale cu
impact naţional şi internaţional.
24

www.inforegio.ro

Scurt istoric
Palatul Braunstein a fost construit la începutul secolului XX, pe
locul unor mai vechi construcții
aflate în proprietatea lui Adolf
Braunstein, un antreprenor evreu
din acea vreme, care deţinea mai
multe magazine în oraş. Legenda
spune că Adolf Braunstein a construit palatul pentru a eclipsa
măreţul Palat Cuza (astăzi Mu
zeul Unirii). Cupola palatului a
fost inaugurată în 1915. De-a
lungul timpului, clădirea a îndeplinit diverse funcţii: hotel de lux,
bancă, sediu de partid, redacţie

de ziar, galerie de artă etc. Palatul
a trecut cu bine peste cutremurul
din 1940 şi peste bombardamentele groaznice din 1944, fiind
una dintre cele doar trei clădiri
din Piața Unirii din Iaşi rămase în
picioare, după război. Cutremurul din 1977 şi cele care au mai
urmat, nu l-au dărâmat. În perioada comunistă, imobilul a fost
naționalizat, funcționând aici,
pentru o perioadă, Magazinul
Victoria, sediul CEC, o cofetărie, în timp ce apartamentele de
la etaj au fost transformate în
locuințe sociale.

Titlul proiectului: „Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein“
Beneficiari: UAT Municipiul Iaşi
Buget total: 22,89 milioane de lei
Contribuţie FEDR: 18,71milioane de lei

IDEI EUROPENE

Gustul sălbatic
al Finlandei

Finlanda

Noţiunea de „hrană sălbatică“ poate să pară de neînţeles pentru europeanul obişnuit cu alimentele cumpărate din supermarket, care provin din
ferme. Dar hrană sălbatică mai există încă în Europa. Unde? În Finlanda,
ţara care promovează, astfel, atât natura sa arctică unicat, cât şi tradiţiile
culinare, bazate pe ingrediente 100% naturale, 100% sălbatice.

Alice-Claudia GHERMAN

Districtul Koillismaa, din Finlanda,
oferă o mulțime de resurse pentru
turismul culinar și industriile exportatoare de alimente. Apele curate ale
regiunii și natura arctică nealterată îi
conferă un avantaj competitiv semnificativ, la fel ca şi expertiza sa, în
tendințele alimentare globale, dezvoltarea de produse inovatoare sau
standardele ridicate de siguranță alimentară. Aici, în nordul îndepărtat al
Europei, sub Aurora Boreală și Soarele de la Miezul Nopții, s-a născut
proiectul „Hrană sălbatică – Vitalitate pentru Koillismaa din serviciile
alimentare și natură“.
Proiectul a primit finanţare din
fonduri UE, pentru dezvoltarea industriei alimentare și a turismului în
municipalitățile Kuusamo și Taivalko
ski, din districtul Koillismaa, precum și
pentru promovarea naturii arctice unice. O marcă – Wild Food Kuusamo

Laponia și un site web de alimente de
provenienţă sălbatică au fost create
pentru a promova produse și servicii.
La proiect au participat aproximativ
50 de companii. Alimentele din sălbăticie formează un sector de export, în
creștere, pentru Finlanda și figurează,
adesea, în înscrierile țării, la campionatele mondiale de gătit, cum ar fi
Bocuse d’Or.
Site-ul Wild Food definește hrana sălbatică ca fiind produsă local,
cultivată în aer liber și provenită din
natură. Se prepară folosind ingrediente naturale și metode simple.
Meniul include carne de ren și elan,
fructe de pădure culese manual, ciuperci și ierburi, pește din lacuri și

pâraie și leipäjuusto – cunoscută și
sub numele de brânză finlandeză
scârțâitoare.
Proiectul a încurajat colaborarea
și parteneriatele de afaceri între cei
din industria turismului, a comerțului
cu amănuntul și cei din sectorul alimentar din regiune. Acest lucru a
dus la crearea unei rețele de cumpărători-vânzători, la o cerere crescută
pentru produse locale și la o disponibilitate mai mare a ingredientelor
din surse locale. Peste 20 de companii sunt listate pe site-ul Wild Food,
de la unităţi de cazare, producători
locali de alimente, restaurante unde
călătorii se pot bucura de mâncare
tradițională, naturală, la comercianți
cu amănuntul şi agenţii locale care
oferă excursii în sălbăticia arctică.

Ştiaţi că…?
În Finlanda există mai multe
saune decât automobile.
● Finlanda este celebră
pentru concursul de cărat
neveste – eukonkanto.
● Deși este cunoscută drept țara
celor o mie de lacuri, Finlanda
are, de fapt,
188.000 de lacuri.

Titlul proiectului: „Hrană sălbatică – Vitalitate pentru Koillismaa
din serviciile alimentare și natură“
Beneficiar: Naturpolis Ltd
Buget total: 397.363 de euro
Contribuţie FEDR: 278.345 de euro
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Zidurile veneţiene din
Corfu au fost restaurate

Grecia

Fortificaţiile veneţiene din insula Corfu au fost reabilitate cu sprijinul fondurilor europene. Zidul de la malul mării, situat în zona NAOK (Clubul Nautic) din Corfu, a trecut
printr-o restaurare importantă, care a inclus şi reconstrucția trotuarelor și a căilor de
ghidare, de-a lungul bulevardului adiacent Golfului Garitsa.

Alice-Claudia GHERMAN

Despre oraşul Corfu din insula cu
acelaşi nume, contesa Milly Flamburiari spune că este „un pic din Veneţia
şi Napoli, un dram de Franţa şi mai
mult de o liniuţă din Anglia, cu excepţia, desigur, de a fi grec“. Ei bine,
trebuie să-i dăm dreptate celebrei
pictoriţe şi contese, întrucât în Corfu
pluteşte ceva din aerul arhitecturii
veneţiene şi napoletane, păstrând
totodată intactă identitatea greacă. Şi dacă tot am pomenit de aerul
veneţian, un reper pentru insula ionică Corfu şi pentru oraşul cu acelaşi
nume este zidul de pe malul mării,
situat în zona NAOK (Clubul Nautic), care face parte din fortificațiile
venețiene ale orașului. Amplasarea
în apropierea apei însă a provocat zidului daune semnificative, din cauza
condițiilor meteorologice. Construcţia avea nevoie de reparații urgente,
26
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iar accesarea fondurilor UE a constituit soluţia salvatoare.
„Proiectul este important pentru că, pe de o parte, restaurează o
parte semnificativă a vechilor ziduri
venețiene de pe malul apei care au
fost grav deteriorate și riscau să se

Ştiaţi că…?
Potrivit mitologiei antice, numele
Corfu/Kerkyra derivă din numele
nimfei KorKyra, de care zeul mării,
Poseidon, s-a îndrăgostit, răpind-o
şi ducând-o pe această insulă, care
ulterior i-a preluat numele.

prăbușească, contribuind astfel la
conservarea patrimoniului nostru
cultural și, pe de altă parte, modernizează cheiul golfului Garitsa“, spune
Angeliki Roussou, de la Autoritatea
de Management pentru Insulele Ionice.
Pentru conservarea și restaurarea unei piese importante din
patrimoniul cultural al insulei a fost
realizată mai întâi o cartografiere
completă, fotografică și arhitecturală. A urmat demontarea parțială și
reamenajarea structurii existente și a
fost construit un nou zid de reținere
din beton armat. Lucrările proiectului au acoperit zidurile de la NAOK
până la intersecția joncțiunii Desyla,
inclusiv reconstrucția a aproximativ
1.450 m de pavaje. În zona cunoscută drept Alsyllio (micul parc), au fost
realizate proiecte de amenajare, inclusiv plantarea de copaci şi straturi
de flori. Pavajul a fost reconstruit de
la Palatul Corfu până la intersecția
cu bulevardul aeroportului. Acolo
unde a fost posibil, plăcile existente
au fost refolosite, iar cele deteriorate au fost înlocuite. Corpurile de
iluminat tradiționale și coloanele de
pe trotuar au fost demontate, restaurate și ulterior repuse în locațiile
inițiale. Întregul proiect a crescut
atractivitatea zonei, deopotrivă pentru turişti şi localnici.

Titlul proiectului: „Restaurare zid de malul apei la locația NAOK“
Beneficiar: Regiunea Insulelor Ionice
Buget total: 4,01 milioane de euro
Contribuţie FEDR: 2,99 milioane de euro

UTILE PENTRU BENEFICIARI
EVENIMENTE
„Artisi in Piazza“ – Festivalul Pennabilli,
ediția XXVI

Pennabilli, Italia, 1-5 iunie 2022
După doi ani de pandemie, timp în care
organizatorii au fost nevoiți să modifice
structura festivalului și să adapteze locațiile
și spectacolele la situație, renunțând la o
mare parte a publicului și a artiștilor, în 2022,
„Artisi in Piazza“ – Festivalul Pennabilli, ediția
XXVI, revine la formatul original. Festivalul
s-a născut din ideea de a valorifica toate
expresiile artei, de la teatru și muzică până
la circ contemporan, dans, păpuși și arte
vizuale. În 5 zile, centrul istoric al Pennabilli
va reuni 200 de artiști, 350 de spectacole şi
în jur de 30.000 de spectatori. https://www.
festivalfinder.eu
Conferința Anuală privind Legea
Europeană a Mass-media 2022

Trier, Germania, 2-3 iunie 2022
Conferința Anuală privind Legea Europeană
a Mass-media, ediţia 2022, își propune să
țină la curent practicienii din dreptul media,
oferind o imagine de ansamblu asupra
celor mai recente evoluții politice, inițiative
legislative și jurisprudență în acest domeniu.
Printre subiectele cheie ce vor fi abordate
se numără: actualizarea cadrului legislativ
UE pentru serviciile media audiovizuale,
evoluțiile în curs în ceea ce privește Legea
privind serviciile digitale și Legea piețelor

digitale, libertatea presei și protejarea muncii
jurnaliştilor etc. https://euagenda.eu/events
Berlin Music Video Awards 2022
Berlin, Germania, 8-11 iunie 2022
Premiile Berlin Music Video Awards (BMVA)
au fost un element de bază pe scena
festivalului internațional de muzică de la
Berlin încă de la prima ediție din 2013,
punând în centrul atenției regizorii și arta din
spatele videoclipurilor muzicale. În fiecare
an, mii de regizori, muzicieni și pasionați de
muzică din întreaga lume se reunesc pentru
a sărbători arta videoclipurilor muzicale și
a recompensa cei mai talentați creatori.
Timp de 4 zile participanţii se vor bucura
de proiecții video muzicale, ceremonii de
premiere, spectacole live, after-party-uri etc.
https://www.festivalfinder.eu
Conferința Youth Work Recovery
Helsinki, Finlanda, 13-16 iunie 2022
În cadrul acestei conferințe se vor discuta și
dezbate efectele pandemiei asupra activității
lucrătorilor tineri din întreaga Europă, dar vor
fi explorate și nevoile de sprijin și opțiunile
disponibile în acest sens pentru activitatea
tineretului. Un alt obiectiv este acela de
a discuta rolul programelor europene în
consolidarea sprijinului post-pandemic
al activităților pentru tineret, urmând să
fie formulate recomandări clare pentru
actorii relevanți cu privire la modalitățile
de îmbunătățire, consolidare și extindere
a suportului specific în acest sens. https://
www.researchyouth.net/events

A XIV-a ediție a Festivalului Undelor
Scurte

Poznań, Polonia, 14-19 iunie 2022
Short Waves International Short Film
Festival, ediţia a XIV-a, va avea loc, în
perioada 14-19 iunie, la Poznań. Evenimentul
poate fi urmărit și online. Actuala ediție va fi
asociată cu motto-ul „Aprinde o scânteie!“
care, după aproape doi ani de pandemie,
inspiră o perspectivă nouă asupra realității
şi a nevoii de schimbare, precum și o
abordare inventivă și experimentală a
filmului. Programul, puternic influențat de
motto, va conține atât elementele familiare,
cât și elemente noi pe care publicul le va
descoperi pe parcurs. https://euagenda.
eu/events
Conferință SISBA privind genetica
criminalistică și antropologică

Dubrovnic, Croaţia, 22-27 iunie 2022
Cea de-a XII-a ediţie a Conferinţei SISBA
(Societatea Internațională pentru Științe
Biologice Aplicate) va avea loc în frumosul
oraş croat, Dubrovnic. Programul din 2022
va fi mai interesant ca niciodată și va include
între subiecte: modelarea matematică în
terapia cancerului, terapia genică, genomica
în medicină, farmacogenomica și dezvoltarea
medicamentelor, noi perspective în biologie
moleculară criminalistică umană etc. La
eveniment vor participa şi laureați ai Pre
miului Nobel precum: Aaron Ciechanover, Sir
Richard John Roberts și Thomas Sü. https://
euagenda.eu/events

Organismele de implementare şi monitorizare
a Programului Operaţional Regional
Autoritatea de Management pentru
POR 2014-2020 (AM POR) — Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației

Bd. Libertății, nr. 16, Bucureşti, Sector 5
Telefon: (+40 37) 211 14 09
Website: www.mdlpa.ro, www.inforegio.ro
Facebook: https://www.facebook.com/inforegio.ro

Organisme intermediare POR
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est)
Str. Lt. Drăghescu nr. 9, Piatra Neamţ, judeţ Neamţ,
cod poştal 610125
Telefon: 0233 218071, Fax: 0233 218072
E-mail: adrnordest@adrnordest.ro, Website: www.adrnordest.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (ADR Sud-Est)
Str. Anghel Saligny nr. 24, Brăila, judeţ Brăila, cod poştal 810118
Telefon: 0339 401018, Fax: 0339 401017
E-mail: adrse@adrse.ro, Website: www.adrse.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia)
Str. General Constantin Pantazi nr. 7A,
cod poştal 910164 Călăraşi, România
Telefon: 0242 331769, Fax: 0242 313167
E-mail: office@adrmuntenia.ro, Website: www.adrmuntenia.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR SV Oltenia)
Str. Aleea Teatrului nr. 1, Craiova, judeţ Dolj, cod poştal 200402
Telefon: 0251 418240, Fax: 0251 412780
E-mail: office@adroltenia.ro, Website: www.adroltenia.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)
Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, Timişoara, judeţ Timiş, cod poştal 300054
Tel/Fax: 0256 491923
E-mail: office@adrvest.ro, Website: www.adrvest.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest
(ADR Nord-Vest)
Calea Dorobanţilor nr. 3, Cluj-Napoca, judeţ Cluj, cod poştal 400118
Telefon: 0264 431550, Fax: 0264 493222
E-mail: secretariat@nord-vest.ro
Website: www.nord-vest.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)
Str. Decebal nr. 12, Alba Iulia, judeţ Alba, cod poştal 510093
Tel: 0258 818616/int. 110, Fax: 0258 818613
E-mail: office@adrcentru.ro, Website: www.adrcentru.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti Ilfov
(ADR Bucureşti Ilfov)
Str. Mihai Eminescu nr. 163, et. 2, Sector 2, cod poştal 020076, Bucureşti
Telefon: 021 313 8099, Fax: 021 315 9665
E-mail: contact@adrbi.ro,
Website: www.adrbi.ro
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Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
Bd. Libertății nr. 16, Sector 5, București
Telefon: 0372 11 14 09
Website: www.inforegio.ro, www.mdlpa.ro
https://www.facebook.com/inforegio.ro

$
Investim în viitorul tău!
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